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 في اربيلعقد مؤتمر الحوار المدني للشباب 
  

عقدت جمعية األمل العراقية المؤتمر الثاني لبرنامج 
  شقالوة من/ الحوار المدني بين الشباب في أربيل 

) 87(  ، الذي جمع أكثر من2007آيار  ) 4 – 2 ( 
 ) 28 – 16( بينحت أعمارهم  وشابة تراواًشاب
داد نينوى و بغ( محافظات وهي  ) 10( ، ومن سنة

السليمانية و صالح و كركوك و البصرة و ذي قار و
وكان محور . )لدين و كربالء و أربيل و النجف ا

نقاش المؤتمر موضوعة األمن االنساني حيث قدمت 
مستوى "  و " م االمن االنساني وتطوره مفهو" مجاميع الشباب أوراق عمل ذات عالقة بالموضوع مثل 

يوم المنضب األمن البيئي وتأثير اليوران" و " أشباع الحاجات لدى الفرد وعالقته باألنماء واألمن االنساني 
االوضاع االنسانية للمهجرين " و" األمن االقتصادي للشباب في محافظة السليمانية  " و" على مجتمع البصرة 
ي في نشر أهمية األمن االعالم" و" في محافظة كربالء 

  " .األمن االنساني
كما حضر المؤتمر عدة شخصيات سياسية وخبراء في 
مجال المجتمع المدني وأكاديميين وأساتذة جامعيين 

 ونشطاء في منظمات غير حكومية عراقية  ،وأعالميين
 ومنهم وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني  ،وأجنبية

االستاذ " و قائمقام شقالوة  ،"االستاذ جورج منصور "
و رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق النساء " ديالور اومر 

 و  ،"السيدة بخشان زنكنة "في البرلمان الكوردستاني 
ً وزيرة االشغال والبلديا و ممثلة عن وزارة حقوق االنسان وممثل عن " السيدة نسرين برواري "ت سابقا

  .ثل عن المعاهد الفنية في أربيل وزارة الشباب والرياضة العراقية ومم
في المؤتمرنقاشات حيوية وتبادل الخبرات والنشاطات في البرامج المنفذة في مختلف المحافظات ،  ودارت

في داخل الجامعات والمعاهد والمراكز الثقافية والنوادي الرياضية والشبابية، وفي مجال االعالم ، في ترويج 
ي  وبالتركيز أيضاً  على مشاكل الشباب ف ،ف والتسامح والحوار بين الشبابمفاهيم المواطنة وثقافة الالعن
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 وأجمع المؤتمرون أن سيادة القانون وتحقيق األمن في البلد ينبغي أن يرتبط .مجال التعليم والعمل والتأهيل
 بأعتبارها  ،أشد االرتباط بأجراءات للحد من البطالة وتشغيل الشباب وبرامج مكافحة الجهل والتخلف واألمية

 وخرج الشباب بعدة توصيات حول .االرهاب وخاصة بين أوساط الشبابالمصادر االساسية لتغذية العنف و
  :محور البرنامج ومنها 

  .ضرورة الربط بين مفهومي األمن االنساني وحقوق االنسان  •
  .ضرورة الربط بين مفهومي األمن االنساني و المواطنة  •
 االسرة العراقية ا البطالة والفقر والعوز المادي التي تعاني منهتمعي يحد منالدعوة الى تبني برنامج مج •

  . عموماً  
  .االهتمام بالمرأة وأعطائها مشاركة حقيقية النها جزء مهم من عملية األمن االنساني  •
  .التأكيد على االرتباط المباشر بين القانون واألمن االنساني مما يحفظ حقوق الفرد والمجتمع  •
منظمات والجهات المانحة أو المصارف الالتعاون مع  •

المحلية في منح قروض صغيرة تساعد الشباب لتنفيذ 
  .مشاريع أقتصادية صغيرة في المدينة والريف 

التلـوث  ت تثقيفية بالتلوث البيئي ، وخاصة       فتح دورا  •
 بالتنسيق مـع     المنضب في المناطق المتأثرة    باليورانيوم

  .ة يمؤسسات الحكومالومنظمات المجتمع المدني 
( التوعية والتثقيف بالمفاهيم المتعلقة باألمن االنـساني       •

تنمية الشعور بالمواطنة ، مفاهيم الديمقراطيـة ، نـشر          
ثقافة الحوار والتسامح ، ثقافة الالعنف وحل النزاعـات        

ـ          ،   ) بشكل سلمي ، تنمية الحس األمني عند المواطن          ع المـدني   ويتم ذلك من خالل عمـل مؤسـسات المجتم
  .ووسائل االعالم والمناهج الدراسية 

بناء عملية تشبيك مع المنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية االخرى ، والتعاون مع االجهزة الرسـمية                 •
  .المعنية بقضايا الشباب وحقوق االنسان وكذلك مع المنظمات الدولية 

  .األمن الغذائي لطالب المدارس أعادة العمل ببرنامج التغذية المدرسية لضمان جزء من  •
العمل على جعل الخطاب االعالمي بعيداً  عن المفردات التي تزرع أسباب الطائفية والعنـصرية االخـتالف                  •

  .والفرقة والكراهية بين أطياف الشعب العراقي 
  .مصالحة عقد المنتديات عبر الوسائل االعالمية من أجل تأسيس خطاب أعالمي يدعو الى الوحدة الوطنية وال •
الدعوة الى منع عرض جثث وأشالء ضحايا العنف والمواجهات المسلحة لما تسببه من تـأثير نفـسي علـى                    •

المشاهدين وخاصة االطفال ، ويقتضي ذلك مناقشتها من قبل العديد من المختصين في علم الـنفس واالجتمـاع                 
الـصور ألثـارة    بعض الهمية أسـتخدام      وأعتقاد ال   ، واالعالم والدين والسياسة الختالف وجهات النظر حولها      

  . على الجهات ذات العالقة للحد منها واالسراع اليقافها الرأي العام ، لممارسة الضغط
 وليس عما    ، الربط بين الخطط االمنية واالعالمية وتداخالتها على الصعد كافة فيما يعبر عن الواقع والحقيقة              •

  .عينة أو محدودة هو مطلوب لتمرير أهداف وغايات مصلحية لفئة م


